Seznam skladeb cimbálové muziky JÁNOŠ – pro OSA
Datum konání akce:
Místo konání akce:
Čas konání akce:
Seznam skladeb:
Išel Macek do Malacek
Tam okolo Levoči
Ve Skalici na rynečku
A já taká dzivočka
Ančo, Ančo srdco moje
Anička dušička
Anička dušička, kde si bola
Číže sú to koně
Dalmácia
Do hory ňa poslali I, II
Ej padá padá rosička
Eště si já pohár vína zaplatím
Eště som sa něoženil
Eště vínko nevykyslo
Išel Macek do Malacek
Ja keď sa Janoško
Já su šohaj z Debrecína
Kdo má počernú galánku
Když sem já šel od svéj milej
Keby sas ně dala opáčiť
Keď já budu mašírovat
Keď sa dívča vydávalo
Ludia pravia
Mala som já rukávce
Měl sem 7 peňazí
Na kopečku stála
Na vrch javorníčka
Nepi Jano
Nič to nič
Perina má 4 rožky
Píˇšťalenka píská
Pilo by sa, pilo
Pod horou, pod horou
Široko, daleko to vtáča letělo
Také sa mi dívča páčí
Tam za Váhom biely dom
To ta Heľpa
U dunaja šaty perú
Už dozrála kukurička
V tom klobúckém háji ‐ celé
Veje vetor
Vínko, vínko, vínko červené

Vysoko som vyskočil
Dudíkovy melodie
Muzikanti co děláte
Co sa ně na mojej ženě lúbí
Horička zelená
Muzikanti co děláte
Píjme chlapci vínečko ze džbána
Okolo Hradce
Pod dubem, za dubem
Pod Prešpurkem
Pres zelené žitečko
Pridi ty šuhájko
Prijdi Janík premilený
Prijdi Jano k nám
Seděmdesiat suken mala
Sedí vrabec na kostele
Tancovali františkáni
Tancuj, tancuj
Tragaču tragaču
Tráva neroste
Trenčín dolinečka
Trnka
Vrť sa děvča
Zasadil sem čerešenku
Zasadil sem čerešenku v humně
Teče voda z Javora
Zahraj ně hudečku
Pacholíčku můj
Aj zerzaj, zerzaj
Dyž sem byla u maměnky
Hořele lipka, hořela
Má milá mamulko
Pasavala kravarenky v lese
Pase valach ovce
Pásla cérečka páva
Pod horú je jatelinka
Pode dvorem zahrádečka
Rožnovské hodiny
Sadila sem marijánku
V kolaji voda
V širem poli hruška stojí
Zatáčaný
Bože moj, otče moj
Červené jablčko I
Dyž sem já šel přes hory
K horám chlapci, k horám
Keď sme prechádzali
Mal som píšťalenku
Na Beskydě velké kopce
Na petrovských dolinách
Nezábudka
Otvírajte sa strážnické brány
Pri trenčanskej bráně
Proč kalino v struze stojíš

Prší, prší
Skalický pán
Sobotěnka ide
Stojí borověnka borová
Škoda je Mezříča
Na horách studénky
Na petrovských dolinách
Na Vsetíně zvonijá
Nad Myjavú sú dvě hvězdy jasné
Nemožem, nemožem
Od starej Breclavi
Oj, letěla bílá hus
Okolo Hradišťa
Ore šohaj, ore
Otvírajte sa strážnické brány
Pil sem včera
Pod hájíčkem, pod zeleným
Pod naším je stromeček zelený
Pres dědinu teče voda
Prší, prší
Rožnove, Rožnove
S pánem bohem idem od Vás
Sedí sokol na javori
Slunéčko zachodí za Janovu horu
Služili by naši chlapci(U dunaja)
Smutný večer
Sobotěnka idě
Stokrát som sa zaríkala
Svitaj bože svitaj
Široký potoček
Široký potok, bystrá vodička
Šohaju, šohaju vaši ťa hledajú
Ta naša lavečka
Takú sem si frajírenku zamiloval
Teče voda, teče
Tichá voda do dunajka padala
Trhalo dívča, trhalo trávu
Ty hodiny breclavské
Už je večer, už zapadá hvězdička
U susedů + Hore Polanků
V Hodoníně
V hornom konci svítá
V širem poli studánečka
V Zarazicách krajní dům
Veselá je dědina
Vínečko bílé

